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Universidade Estadual de Campinas � 1º a 7 de setembro de 20030

nInformática � O Centro de Computa-
ção da Unicamp e a Agência para a Forma-
ção Profissional da Unicamp (AFPU) estão
oferecendo no mês de setembro, novas tur-
mas do auto-estudo �Introdução à Infor-
mática�. Este treinamento visa atender as
pessoas que nunca usaram um computador,
e que precisam aprender a trabalhar com ele.
Funciona em forma de auto-estudo, em que
o aluno utiliza o laboratório do CCUEC e con-
ta com o auxílio de um monitor. Interessa-
dos devem agendar horário com Sonia, Rita
ou  Milena  pelos telefones 3788-2221 ou
3788-2258.
nSociologia � O 11o Congresso Brasilei-

ro de Sociologia ocorre de 1 a 5 (segunda a
sexta-feira), no Centro de Convenções. É or-
ganizado pela Sociedade Brasileira de Soci-
ologia, com o apoio da Unicamp, através do
Programa de Mestrado em Sociologia e Dou-
torado em Ciências Sociais, do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). Infor-
mações em www.sbsociologia.com.br ou pelo
e-mail sbs@unicamp.br.
nResíduos químicos � O Seminário �Ma-

nejo de Resíduos Químicos�, coordenado pelo
Grupo Assessor de Resíduos Biológicos, Quí-
micos e Radioativos da Coordenadoria Geral
da Universidade (CGU), sob a presidência do
professor Fernando Coelho-IQ, será realizado
no dia 4 (quinta-feira). Acontece das 9 às 12h30,
no Auditório da FCM (FCM-5). Saiba mais so-
bre o programa em http://www.cgu.unicamp.br/
residuos/index.html.
nCarnes � Os professores Pedro Felício

e Bento Carvalho Jr, da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos, compõem a comissão
científica do 49o Congresso ICOMST (In-
ternational Congress of Meat Science and
Technology), que está sendo realizado em
conjunto com o 2o congresso Brasileiro de
Ciência e Tecnologia de Carnes até 5 de se-
tembro, no Hotel Royal Palm Plaza. Estarão
presentes pesquisadores renomados neste
assunto dos Estados Unidos, Austrália, Fran-
ça, Canadá, Irlanda, Alemanha, Dinamarca
e Espanha. Mais sobre programação: www.i-
comst.com.br.
nArtes plásticas � A Galeria de Arte da

Unicamp promove a exposição de Marilda
Bernardes �Uma poética da ação do tempo
nas artes plásticas: a monotipia� até 5 de
setembro, de segunda a sexta-feira, das 9
às 17 horas. A exposição resulta na disser-
tação de mestrado de Marilda, orientada pelo
professor Ernesto Giovanni Boccara. Ela
apresenta no dia 4 (quinta-feira), às 14 ho-
ras. Informações: 3788-7453, www.iar.u-
nicamp.br/galeria e galeria@iar.unicamp.br.

nCiência e Arte nas Férias � O Progra-
ma Ciência e Arte nas Férias teve seu prazo
prorrogado para inscrições de projetos. Até
dia 5 (sexta-feira), os laboratórios de pesqui-
sa interessados em participar do programa
devem submeter seus projetos ao Fundo de
Apoio ao ensino e à Pesquisa da Unicamp
(Faep). Informações: www.prp.unicamp.br/
ciencianasferias�
nMobilidade funcional 1 � Enfermeiro

para a Planta Física de Limeira. Inscrições
de 1 a 5 (segunda a sexta-feira) com Helena
ou Ivone, pelo telefone (19) 3404-7112. Os
candidatos devem apresentar requerimento,
currículo, comprovante de conclusão de cur-
so superior em Enfermagem e recibo de anui-
dade do Coren. Horário de trabalho das 14
às 23 horas.
nMobilidade funcional 2 � Vaga para As-

sistente de Serviços 1 (Auxiliar Agropecuário)
para atuar no Campo Experimental da Feagri.

nBiologia � �Estrutura e dinâmica po-
pulacional de Ipomoea pes-caprae (L.) R.

nSecretários � De 7 a 10 de setembro
estarão abertas as inscrições para o 13º En-
contro de Secretários da Área de Saúde. O
evento será realizado no dia 30 de setembro.
A organização é da Assessoria de Relações
Públicas do Hospital das Clínicas (HC) em
conjunto com a Comissão de Secretários da
Área de Saúde da Unicamp. O encontro acon-
tecerá no Hotel Ermitage Boulevard (Av. A-
quidaban 280, centro). Mais informações (19)
3788-8002 ou e-mail elianahc@unicamp.br.
nFonoaudiologia � A 1a Semana de Fo-

noaudiologia acontece entre os dias 8 e 10 de
setembro. No evento serão apresentadas di-
versas palestras com renomados profissionais
da Fonoaudiologia, Medicina e Lingüística. É
destinado a profissionais da área e para quem
trabalha junto com o fonoaudiólogo ou que
necessita de seu trabalho � dentistas e otor-
rinolaringologistas, cantores e professores ou
interessados. Mais informações: http://ww-
w.semanafono2003.kit.net/
nPronto-Socorro � O Serviço de Enfer-

magem em Pronto-Socorro e o Serviço de En-
fermagem em Cirurgia do Trauma e Emergên-
cia Clínica realizarão no dia 10 de setembro,
às 7h30, no Departamento de Enfermagem
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), o
Curso �Pré-Encontro de Enfermagem em
Pronto-Socorro, Cirurgia do Trauma e Emer-
gência Clínica�. É direcionado a profissionais
que atuam em serviços de emergência no pré
e intra-hospitalar. O objetivo do curso é discu-
tir, refletir e aprimorar os conhecimentos na
construção do saber da enfermagem. As va-
gas são limitadas. Mais informações com Srta.
Lindaura através do telefone (19) 3788-8786
ou e-mail: lu.rigon@uol.com.br.

Inscrições de 4 (quinta-feira) a 19 de setem-
bro, das 9 às 12 e das 14 às 16h30, na As-
sessoria da Faculdade. Outras informações:
http://rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades.

nMobilidade funcional 3 � Vaga para
Profissional da Área de Humanas para o
Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher) para atuar no Serviço de Finan-
ças. Inscrições de 1 a 5 (segunda a sexta-
feira) , no Recursos Humanos, das 9 às 17
horas. Informações: http://rhuec.dgrh.uni-
camp.br/oportunidades/

nCursinho � O cursinho Zap de Reda-
ção, ministrado por alunos da Unicamp, abre
inscrição para àqueles que pretendem pres-
tar o próximo concurso vestibular da Univer-
sidade. As inscrições � com número limitado
de vagas - poderão ser feitas na sede, a Rua
Bernardino de Campos, 200, no Centro. Mais
informações pelos telefones 3237-6745 e
3234-2894.

nGestão � Os atuais modelos de gestão
de empresa serão tema da palestra do con-
sultor Sebastião de Almeida Júnior no próxi-
mo dia 1º (segunda-feira), das 8h15 às
11h45, na sala 8 do Instituto de Economia.
Diretor da Almeida & Cappeloza Consulto-
res Associados, o consultor fará palestra aos
alunos do segundo e terceiro anos do Insti-
tuto de Economia, atendendo a um convite
do professor Miguel Juan Bacic. Almeida já
desenvolveu trabalhos em mais de 50 em-
presas no Brasil, é autor de vários livros e
atua na área de recursos humanos desde
1977.

nInovação Tecnológica � O Departa-
mento de Política Científica e Tecnológica do
Instituto de Geociências oferece o Curso de
Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica
(360 horas), concebido integralmente para
atender as necessidades dos profissionais
que atuam em funções críticas no geren-
ciamento da inovação, voltados para o de-
senvolvimento de novos produtos, processos
e serviços. O curso tem início em setembro
de 2003. Vagas limitadas. Informações: w-
ww.extecamp.unicamp.br/gestaodainovacao.

nProfessor USP � O Departamento de
Clínica Médica da FMRP/USP abre concur-
so para o preenchimento de uma vaga de
docente na área de Nutrição e Metabolismo.
As inscrições podem ser feitas até 23 de se-
tembro em Comunicações. Mais informa-
ções: http://www.imesp.com.br/.

Brown (Convolvulaceae) na Ilha de Santa
Catarina� (doutorado). Candidato: Tânia Tara-
bini Castellani. Orientador: professor Flávio
Antonio Maes dos Santos. Dia: 1º de setem-
bro, às 9 horas, Sala de Defesa de Tese da
Pós-graduação do Instituto de Biologia.

nEconomia � �A política educacional
paulista nos doze anos de governança do
PMDB: 1983 a 1994� (mestrado). Candida-
to: Marcelo Saber Bitar. Orientador: profes-
sor Geraldo Di Giovanni. Dia: 4 de setem-
bro, às 14 horas, Sala IE-23 (Pavilhão de
Pós-Graduação).

nEducação � �A avaliação no processo
ensino-aprendizagem de Matemática, no En-
sino Médio: uma abordagem formativa só-
cio-cognitivista� (doutorado). Candidato: Do-
mício Magalhães Maciel. Orientadora: pro-
fessora Anna Regina Lanner de Moura. Dia:
4 de setembro, às 9 h e 30min, Sala de De-
fesa - Bloco A - 1o. andar.

nEngenharia Agrícola � �Desempenho
dos simuladores climáticos do modelo EPIC
(Erosion Productivity Impact Calculator) para
as condições ambientais do Estado de São
Paulo� (doutorado). Candidato: Angélica Gia-
rola Picini. Orientador: professor Francisco
Lombardi Neto. Dia: 5 de setembro, às 9
horas, Anfiteatro da Feagri.

nEngenharia Mecânica � �Avaliação de
tensões por ultra-som no aro de rodas ferro-
viárias forjadas novas classe C � (doutora-
do). Candidato: Domingos José Minicucci.
Orientador: professor Auteliano Antunes dos
Santos Junior. Dia: 2 de setembro, às 10
horas, auditório do bloco.

nQuímica � �Topoquímica de filmes de
partículas de látex de Poli(estireno-co-acri-
lamida)� (doutorado). Candidato: Érico Tei-
xeira Neto. Orientador: professor Fernando
Galembeck. Dia: 1º de setembro, às 14 ho-
ras, Mini-Auditório-IQ.

�Previsão multivariada da demanda horá-
ria de água em sistemas urbanos de abaste-
cimento� (doutorado). Candidata: Carla Sil-
va da Silva. Orientador: professor Paulo Sér-
gio Franco Barbosa. Dia: 2 de setembro, às
9 horas, sala da Congregação da FEC .

�Determinação de espécies metálicas em
mel de abelhas por ICP OES� (doutorado).
Candidato: Teresa Maria Fernandes de Frei-
tas Mendes. Orientadora: professora Solan-
ge Cadore. Dia: 3 de setembro, às 9 horas,
Mini-auditório.

�Estudo fotofísico em blendas parcialmen-
te miscíveis de Poli(metacrilato de alquila-co-
estireno)/Poliestireno� (doutorado). Candida-
to: Marcelo Luiz de Andrade. Orientadora: pro-
fessora Teresa Dib Zambon Atvars. Dia: 5 de
setembro, às 14 horas, Mini-Auditório/IQ.

O desempenho de três médicas-re-
sidentes do Departamento de Pedia-
tria da Unicamp trouxe satisfação aos
profissionais do departamento. Elas al-
cançaram os primeiros lugares no exa-
me nacional obrigatório para quem de-
seja atuar como profissional da área.
Ana Paula Silveira Moraes, Ana Claú-
dia Botura e Maria Cristina Iacomussi
Reganin ficaram com os primeiros lu-
gares, respectivamente, nos testes que
são realizados anualmente e reúne re-
sidentes de todo país. Juntamente com
as profissionais da Universidade, tam-

Residentes nota 10

bém participaram das provas, no iní-
cio do ano, 1.500 médicos.  Segundo o
chefe do departamento, Antonio Fer-
nando Ribeiro este tipo de resultado
configura a qualidade da residência
médica oferecida pela Universidade.

Ana Paula, a primeira colocada no
exame, ficou satisfeita com o seu de-
sempenho. Embora não esperasse o
primeiro lugar, ela acredita que a base
adquirida no atendimento aos paci-
entes do Hospital das Clínicas (HC)
contribuiu muito para o resultado.
Atualmente, Ana Paula está fazendo

O Estado de S. Paulo

25 de agosto � O Departamento de
Política Científica e Tecnológica da
Unicamp abriu um curso de especializa-
ção para profissionais que atuam em áre-
as de inovação tecnológica voltadas para
o desenvolvimento de novos produtos,
processos e serviços. Segundo a institui-
ção, o programa busca integrar a inova-
ção na estratégia competitiva das empre-
sas.

24 de agosto - Há anos, a capoeira
está sendo exportada: existem grupos e
�mestres� praticando esse jogo de des-
treza física em Portugal, na França, nos
Estados Unidos, no Japão, na Argentina,
no Uruguai e em diversos outros países.
Porém, é preciso compreender-se que
embora inseridas no quadro de violência
urbana da época, as maltas � pequenas
comunidades de negros - não eram cons-
tituídas de ladrões, mas sim de homens
que prezavam sua liberdade e não acei-
tavam a obrigatoriedade social do traba-
lho (como analisa Maria A. B. Salvadori
em seu mestrado defendido na Unicamp).
Portal IG

25 de agosto - �A engenharia como
você nunca viu�. Este é o slogan da 7ª
Semana de Engenharia Elétrica (SEE),
que acontece na Unicamp entre esta se-
gunda-feira e 29 de agosto. A semana
terá como meta, segundo os
organizadores, �tornar notória a amplitu-
de da importante arte de criar, inventar,
engenhar�.
Panorama Brasil

22 de agosto - Foi concluído hoje o
seminário �Software Livre e Desenvolvi-
mento do Brasil�, no auditório Petrônio
Portela do Senado. O analista de siste-
mas Rubens Queiroz, da Unicamp, ad-
vertiu que as doações de software das
empresas de informática são um verda-
deiro �presente de grego�.
Cosmo on-line

26 de agosto - No momento em que a
maioria dos hospitais do Brasil busca so-
luções para enfrentar a crise financeira,
a Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo anunciou nesta terça a liberação
de R$ 84 milhões de recursos extras para
gastos com custeios ou aquisição de equi-
pamentos. As cidades beneficiadas da
RMC, segundo a lista divulgada pela Se-
cretaria, foram: Campinas (sete institui-
ções), Holambra (uma), Indaiatuba (uma),
Pedreira (duas), Santo Antônio de Posse
(uma), Sumaré (três) e Artur Nogueira
(duas). Só em Campinas, os recursos
somam R$ 3,020 milhões, dos quais R$
1,030 milhão para o Hemocentro da
Unicamp, R$ 1.396 milhão para o Hospi-
tal das Clínicas (HC) e R$ 483,189 mil
para o Centro Infantil Boldrini.

22 de agosto - Cerca de mil pessoas
são esperadas para participar do projeto
�Catarata e Diabetes�, a ser realizado
neste sábado, das 8h às 15h, no Hospi-
tal das Clínicas da Unicamp. A coorde-
nadora do projeto, a oftalmologista Deni-
se Fornazari de Oliveira, informou que
serão atendidas pessoas com mais de 50
anos e que tenham deficiência visual, a
fim de detectar os portadores de catara-
ta e retinopatia diabética.
Diário do Grande ABC

 24 de agosto - A partir desta segun-
da-feira estará disponível na Internet a
ficha de inscrição para o Vestibular 2004
da Unicamp, com término em 28 de se-
tembro. Basta aos candidatos acessarem
o site www.comvest.unicamp.br e, após
o preenchimento da ficha, imprimir o ca-
dastro com o boleto bancário para o pa-
gamento da inscrição, cujo valor é R$ 75.
Folha de S. Paulo

24 de agosto - Ao desembarcar hoje
no Peru, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva estará pondo mais um passo no pro-
jeto de integração sul-americana, priori-
dade de seu governo que vai muito além
de intenções anteriores com propósito
igual, mas que acabaram nos arquivos
mortos da diplomacia brasileira. Concor-
da, ao menos parcialmente, o pesquisa-
dor brasileiro Fernando Sarti, da Uni-
camp: �É um projeto que interessa ao
Brasil e ponto. Para Argentina, Colômbia,
a Venezuela não-chavista, o Chile, a re-
lação custo/benefício de uma integração
com os Estados Unidos é positiva�.

especialização em Neonatologia no
Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (Caism) e pretende atuar
futuramente nesta área. Já Ana Cláu-
dia que ficou em segundo lugar fez o
curso de medicina na Puc-Campinas,
residência médica na Unicamp e está
prestes a concluir especialização na
área de gastropediatria no HC. Ela
acredita que sua boa performance no
exame se deu graças a sua vivência
nesta área. �Desde o terceiro ano de
faculdade tive contato com as ques-
tões da Pediatria�.

Ana Paula Silveira Moraes e Ana Claúdia Botura, com os professores Antonio Fernando Ribeiro e Roberto Teixeira Mendes: destaque

A partir do dia 25
(segunda-feira), o
Vestibular Unicamp vai
incluir em sua página
as informações do
Vestibular Nacional
2004. No mesmo dia
as agências do
Banespa e do
Santander passam a
vender o Manual do
Candidato ao preço de
R$ 7,00. A partir deste
ano, ao contrário dos
anteriores, a compra
do manual é opcional.
Com a facilidade, o
candidato pode
preencher a ficha de
inscrição pela Internet,
que já sai com o boleto
bancário para o
pagamento da taxa de
inscrição, no valor de
R$ 75,00. A Unicamp
alerta que a inscrição
não será online. O
interessado precisa
confirmá-la nos dias 27
e 28 de setembro, nos
19 postos de
inscrições em diversos
estados. O Manual
estará à venda até 26
de setembro.

Vestibular
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